
Milí a drahí naši bratia a sestry v Pánovi!  
Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako by vyzeral sú-

časný svet, keby nebolo tej nešťastnej „korony“? Kde by 
ste sa nachádzali práve teraz, v tejto chvíli, aký by bol pre 
vás iný tento deň? 

V pôvodnom pláne aktivít nášho cirkevného zboru 
by sme presne v túto nedeľu mali okrem dopoludňajších 
bohoslužieb poobede novoplánované stretnutie dôchod-
cov nášho cirkevného zboru pravdepodobne v Herľanoch. 
Už by to bolo druhé také stretnutie, to prvé sme plánovali 
14. 3., čo bola vôbec prvá zborová aktivita, ktorú sme pre 
opatrenia v prvej vlne museli zrušiť. A teraz, v druhej vlne 
je to opäť prvá aktivita, ktorá nám vystala... 

Všetko je inak, ako bolo napríklad pred rokom, ako 
sme mali v pláne. Apoštol Jakub vo svojom liste (4,14) 
k téme našich plánov napísal: „neviete čo bude zajtra 
s vaším životom“ a pokračoval v zmysle: „hovorte  radšej: 
Ak Pán bude chcieť, vykonáme toto alebo tamto.“ 
V žiadnom prípade si nemyslím, že Pán Boh je zodpovedný 
za všetko, dobré aj zlé vo svete, aj za koronu. On predsa 
zveril zodpovednosť nám, aby sme sa starali o prostredie 
v ktorom žijeme (1M 3,23b), aj o svoje životy a spasenie 
(Jer v21,8). V žiadnom prípade sa nemôžeme vyhovárať na 
Pána Boha, ak sa dostávame do nesprávneho cieľa. Veď 
Pán Boh nám dáva pre naše spasenie iba dobré veci (Jk 
1,17), ak je niečo zlé v našich očiach a pochádza to predsa 
od Hospodina (Job 2,10), aj to slúži pre upevnenie našej 
viery a života (Jk 1,2-4). Sme zodpovední za seba, za svojich 
blízkych, za svoje okolie. Správajme sa preto naozaj zodpo-
vedne, zvlášť v tomto náročnom období, keď sme už aj 
unavení zo všetkého, v čom žijeme a s čím sa stretávame. 

Čo znamená žiť zodpovedne v dnešnom čase? 
Bojím sa, že sa veľmi ťažko orientujeme vo svete, ktorý fi-
lozofi označili ako „postfaktuálny svet“. Čo to zvláštne slo-
vo znamená? Podľa slov odborníkov daný výraz odkazuje 
na súčasnú realitu, kde už nie sú dôležité skutočné fakty a 
pravda, ale hovorenie do duše ľudí, ktorí potrebujú vinní-
kov, nepriateľov a jednoduché riešenia. V súčasnosti čím 
väčšia senzácia, hoci aj nezaložená na pravde, tým väčšiu 
pozornosť získava. Koho dnes zaujímajú správy o tom, že 
svet beží správne? Každý si všimne, až keď sa niečo nepo-
darí podľa očakávania. Keď niekto zlyhá, keď sa niečo ne-
podarí, keď v niečom vybočí. Vtedy sa toho chytajú všetky 
médiá. A ak je taká správa nie celkom pravdivá? No a čo? 
Aj tak sa stáva senzáciou! 

Ľudia vo svojom zložitom rozpoložení, ale často aj 
vo svojej roztopašnosti chcú veriť na akýsi alternatívny 
svet, ktorý existuje popri tom našom. Pri viere v takýto 
svet sa snažíme veriť, že veci sa majú inak, ako ich bežne 
poznáme, ako ich prijímame. Že svet, ktorý nám podávajú, 
nie je skutočný, že pravda leží niekde celkom inde. Potom 
sme náchylní prijímať fikcie za pravdy a im veríme. 

Čítať sa učia deti už v prvej triede základnej školy. 
Najprv základné písmená, potom slabiky, až napokon celé 
slová, vety a súvetia. Ale ani keď zvládneme základy číta-
nia, nemáme celkom vyhrané. Pedagógovia vedia, že žiak 
číta dobre až vtedy, ak písanému textu aj rozumie. Tomu 
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sa hovorí čítanie s porozumením. Márne budeš čítať knihu, 
ak nebudeš chápať autorove myšlienky, ak pôjdu mimo te-
ba. To sa nám stáva pri ťažkých textoch, pri vedeckých sta-
tiach, že ak ich aj prečítame, ničomu neporozumieme. Mo-
ja dcéra dnes priniesla hrubú knihu z knižnice o lekárskej 
fyziológii človeka. Ja som ju síce zvedavý otvoril a žasol, čo 
sa v nej píše, ale sklamaný som musel vyznať: ja tam tak-
mer ničomu nerozumiem! Samé pre mňa neznáme výrazy. 
Ako sa v tom orientovať? Medici to však zvládajú. 

Ako dobre, že nemusíme všetkému rozumieť! Na to 
tu máme predsa odborníkov, v každej oblasti života neja-
kých. Oni rozumejú a nám to musí stačiť. Katastrofa, ak ne-
rozumieme dôležitým hodnotám, ktoré sa týkajú nás 
a nášho správania sa.  

V horeuvedenom biblickom texte z knihy proroka 
Izaiáša (29,11-12) počúvame taktiež o knihách. Bojím sa, 
aby sme sa my dnes s naším váhavým rozhodovaním sa pre 
pravdu a nepravdu v postfaktuálnom svete nepodobali ľu-
du, ktorému cez proroka hovoril Pán Boh. Pán Boh ich videl 
ako nejakého človeka, ktorý stál pred knihou, ale nemohol 
ju otvoriť, pretože je zapečatená. To je vtedy, keď človek 
hľadá dôvody, pre ktoré pravdu nechce vidieť. Druhý obraz 
v proroctve je o inom človeku, ktorému dali knihu otvore-
nú, no on zas čítať – nevie. Nemá ako pochopiť a ani ne-
chápe, že je určená práve pre neho. 

Ak sme pri historickom vysvetľovaní Izaiáša, potom 
Pán Boh cez proroka hovoril k národu, ktorý má podstúpiť 
očistu cez babylonské zajatie pre svoju neveru 
a modlárstvo. Najprv sa to Izraelcom videlo nepochopi-
teľné, čo sa to stalo a prečo (pocit zapečatenej knihy). Ale 
potom, keď už vedeli, čo sa deje, snažili sa hľadať záchranu 
všemožne – najprv v slepom spoliehaní sa na to, že kým 
majú chrám, tak ich Pán Boh ochráni (Jer 7,4), potom zase 
v silnom susedovi – v Egypte, ktorý im je iste dobrou zášti-
tou (Iz 30,1-7). To je obraz človeka, ktorý má informácie 
poruke, „knihu otvorenú“, ale čítať v nej nevie, nevie sa 
orientovať v záplave dobrých a falošných informácií. 

My v našej situácii, v ktorej sa práve nachádzame 
a pre ktorú máme pozatvárané kostoly a „privretú“ celú 
spoločnosť, buďme zodpovední a múdri. Kniha pre naše 
zodpovedné správanie sa ako Božích detí v tomto svete nie 
je zapečatená, ba vďaka Božej výchove v nej vieme aj čítať. 
Dávajme si pozor. Dávajme pozor na svoje konanie 
v tomto svete, aby sme napokon obstáli aj v hľadaní 
a nachádzaní správnej Cesty, ktorú nám dáva náš Boh 
a Pán. 

 
Ozaj, čo myslíte, keby Pán Ježiš prišiel dnes, ako 

by sa k výzvam, ktorým čelíme, postavil On? Som 
presvedčený, že nanajvýš zodpovedne!  

Naši mládežníci prednedávnom nosili náramky so 
štyrmi písmenkami: W.W.J.D., čo je skratkou anglickej 
otázky: What would Jesus do? Čo by urobil Ježiš? 

Čo by urobil On? Ako by sa správal? On je predsa 
Pravda (Cesta i Život – J 14,6). Držme sa pravdy/Pravdy aj 
my, buďme aj my ako On! Amen. 
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